
 

Stippel het opleidingsbeleid voor je medewerkers uit aan de hand van je Opleidingsplan. 
Wie bij GRAFOC jaarlijks een Opleidingsplan indient vòòr 1 juli komt in aanmerking voor 
Level 2 van de GRAFOC-Opleidingspremies en scoort 25% meer opleidingsbudget.
Hulp bij het invullen van je plan is een gratis service van voor PC130-bedrijven!
Meer weten? Contacteer ons via grafoc.be of info@grafoc.be

TYPE OPLEIDING               NAAM OPLEIDINGEN     AANTAL DAGEN               AANTAL ARBEIDERS AANTAL BEDIENDEN        NAAM OPLEIDINGSVERSTREKKER              GEPLANDE OPLEIDINGSPERIODE

Vaktechnische trainingen

Niet-vaktechnische trainingen

Andere trainingen

Prepress, print, postpress

Soft skills  
(bv Mentorship, coaching, leidinggeven,...)

Veiligheid  
(bv EHBO, brandpreventie, ergonomie,...)

IT & Bureautica  
(bv Word, Excell, Access,...)

Talen  
(bv Nederlands op de werkvloer)

Andere  
(LFP, workflow,...)

Logistiek  
(bv heftruck, reachtruck, ...)

Commercieel  
(bv sales, inkoop, orderbegeleiding,...)

 (Digitale) Handtekening aanvrager Naam en handtekening vakbondsafvaardiging(en)
ABVV en/of ACV en/of ACLVB

Datum
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12/12/1998, omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, bevestigen wij hierbij dat de in dit document opgenomen 
persoonsgegevens enkel zullen worden beheerd door GRAFOC vzw en slechts zullen worden aangewend in het kader van opleidingsdossiers en andere ondersteuningsmaatregelen, conform de CAO.
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GRAFOC is partner van Fespa Belgium 

GRAFOC IS ER VOOR MENSEN IN PRINTMEDIA
We zijn bereikbaar via telefoon en mail voor advies op maat. 
Liever een bezoek ter plaatse of online overleg? Geef ons een seintje!
 
DAVID BENOIT
david.benoit@grafoc.be
0472 966 627
Advies aan bedrijven en medewerkers
Marketing & Communicatie
 
HERMAN STAES
herman.staes@grafoc.be 
0479 238 042
Coördinator GRAFOC 
Onderwijs verantwoordelijke

HENK VAN DER BEKE
henk.vanderbeke@grafoc.be
0472 783 093
Stagebegeleider 
Opleider in bedrijven en organisaties
Coördinator Werkplekleren

 
GRAFOC vzw
Marsveldplein 2 | 1050 Brussel
Ond. nr. 0852 063 044

grafoc.be l info@grafoc.be
printmediastages.be en printmediajobs.be  
zijn onderdeel van GRAFOC
 
Blijf up-to-date! 
G www.facebook.com/GRAFOCprintmedia
G www.facebook.com/printmediajobs
Ð www.twitter.com/GRAFOC
k www.linkedin.com 

Schrijf je in op onze E-Newsletter 
via info@grafoc.be

Communicatie-Partner GRAFOC is partner van Fespa Belgium 
GRAFOC is erkend binnen 
de KMO-Portefeuille. 
GRAFOC bezit het VDAB-mandaat 
voor kosteloze Arbeids- en 
Competentieontwikkeling.



Basis Erkend stagebedrijf

Opleidingsplan Innovatieve/Unieke/Hightech investeringen

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

- 45 jaar + 45 jaar - 45 jaar + 45 jaar - 45 jaar + 45 jaar - 45 jaar + 45 jaar

1 - 10 arbeiders € 1.500 € 1.725 € 1.875 € 2.200 € 2.350 € 2.700 € 3.000 € 3.375

11 - 20 arbeiders € 2.000 € 2.300 € 2.500 € 2.875 € 3.125 € 3.600 € 3.925 € 4.500

21 - 50 arbeiders € 2.500 € 2.875 € 3.125 € 3.600 € 3.950 € 4.500 € 4.900 € 5.625

51 - 99 arbeiders € 3.500 € 4.025 € 4.375 € 5.050 € 5.500 € 6.300 € 6.850 € 7.875

> 100 arbeiders € 5.000 € 5.750 € 6.250 € 7.200 € 7.825 € 9.000 € 9.775 € 11.250

2. TRAININGSAANBOD
Gratis
þ  Mentorship (Meter-/Peterschap) 

online, incompany of open aanbod
þ  EHBO
þ  Brandpreventie
þ  Heftruck & reachtruck

Betalend
þ  Letterpress: op maat
þ  HR-trainingen: op maat (bv leiderschap)

GRAFOC kiest bewust voor een beknopt  
opleidingsaanbod. Check grafoc.be voor 
aanbod en voorwaarden.

5. #130
þ Sectorale opleidingspremie tot € 250/jaar

þ Gratis opleiding Mentor (meter of peter)

þ Opleidingsadvies op maat

þ Verkort outplacement

þ Loopbaanbegeleiding

þ Coaching 

Arbeiders PC130 kunnen rechtstreeks bij GRAFOC terecht 
voor een aantal diensten, zoals een opleidingspremie 
tot € 250 per jaar voor wie zelf een jobgerelateerde opleiding 
volgt buiten de werkuren, opleidingsadvies op maat, een 
verkort outplacementtraject, tot 2 halve dagen coaching, …

4. ONDERZOEK
þ Hoe willen jongeren werken  

in de toekomst? (2021)

þ HR in de printmedia (2020,  
i.s.m. Thomas More)

þ Bevraging sector (2020)

þ Sectorfoto (WSE, 2020)

þ Corona bevragingen (2020)

þ Vacature onderzoek (2014-2021)

þ Project Nachtarbeid (2019)

þ IBO-Begeleiding

þ Beroepskwalificatiedossiers (BKD’s)

þ ESF-projecten/studies

Geen kennis zonder onderzoek. Daarom doen 
we geregeld researchprojecten, volgen webinars 
en bevragen de printmedia sector & partners. 
De onderzoeken gebeuren in functie van het pro-
fessionaliseren van onze bedrijven en werknemers 
en om een kwalitatieve instroom te bevorderen.

De meeste studies zijn op eenvoudig verzoek 
te verkrijgen of kan je terugvinden op de 
GRAFOC-download pagina van grafoc.be 

3. ONDERWIJS
þ Erkende Stagebedrijven

þ Duaal Leren en secto-
raal partnerschappen

þ Trainingen voor leer-
krachten

þ JobExpo – Sollicita-
tiegesprekken met 
jongeren

þ GIP Jury

þ Zeg het met kleur, 3D 
en code

þ Het Beroepenhuis, Gent

þ My Future in Printing

þ Vacaturewerking 

þ Promotie

Duaal leren, beroepskwalificatiedossiers (BKD’s), 
opleidingen voor leerkrachten, …

GRAFOC is de actieve schakel en gesprekspartner 
tussen grafisch onderwijs en de bedrijfswereld. 

ONTDEK JE 
VOORDEEL!

OVER GRAFOC
GRAFOC is het vormingsfonds van en voor mensen 
in printmedia. Wendbaar blijven is cruciaal. Als mens, 
professional, werkgever, medewerker, werkzoekende, 
leerkrachten of leerling/student.

De uitdagingen binnen onze sector zijn groot: snelle 
technologische en economische evoluties, vergrijzing,  
de impact van Covid, werkbaarheid van jobs, …

Als non-profit organisatie staat GRAFOC voor
þ  het op peil houden van de kennis en knowhow  

binnen onze hightech printmediasector
þ  personeelsbeleid binnen onze ondernemingen 

ondersteunen zodat medewerkers hun talenten 
kunnen laten groeien

þ  het scheppen van een optimaal kader waarbinnen 
trainingen kunnen doorgaan en het stimuleren en 
ondersteunen van duurzame tewerkstelling

Een evenwichtig diversiteitsbeleid vormt de rode  
draad doorheen al onze activiteiten.

GRAFOC kent de printmediasector en is een aanspreek-
punt tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid. 
We geven steeds maatadvies op een onafhankelijke, 
neutrale basis met focus en voordelen voor bedrijven en 
medewerkers onder Paritair Comité 130 (PC130).

 

1.  OPLEIDINGSPREMIES  
VOOR BEDRIJVEN

þ  Sectorale opleidingspremies voor 
bedrijven tot € 11.250/jaar

þ  Opleidingsadvies op maat voor  
bedrijven en medewerkers

GRAFOC ondersteunt al 30 jaar bedrijven en medewerkers 
die opleiding volgen. Goed opgeleid werkt beter! Daarom 
ontwikkelden we ANNA, ons nieuwe webportaal waar 
PC130-bedrijven in realtime hun opleidingsbudget en 
-status kunnen raadplegen, medewerkers beheren en hun 
sectorale opleidingspremies en extra levels aanvragen.

Die jaarlijkse premie kan oplopen tot maar liefst € 11.250, 
naargelang je bedrijfsgrootte en behaalde Level(s).

Deed je de afgelopen 3 jaar geen beroep op onze premies, 
dan kom je in aanmerking voor een éénmalige Welkomst-
premie van € 1.000 er bovenop!

þ  Vraag je login voor ANNA  
aan via info@grafoc.be!

PRINTMEDIAJOBS

PrintmediaJobs focust op tewerkstelling in de  
printmediasector. Vacatures monitoren en bekend 
maken, werkzoekenden opleiden op de werkvloer, 
toeleiden naar werk via Werkplekleren, actieve 
stagebegeleiding van werkzoekenden, enz.

GRAFOC stimuleert bedrijven met stagiairs om 
het label van Erkend Stagebedrijf te behalen via 
PrintmediaStages. Een kwalitatieve stageplek biedt 
stagiairs een grotere kans op een goede opleiding op 
de werkplek en verhoogt de kans op tewerkstelling in 
de printmediasector.

PrintmediaJobs en PrintmediaStages zijn onderdeel 
van grafoc.be.

Indienen aanvraag Level 3
Erkend Stagebedrijf  1/1 - 31/12 

Indienen aanvraag Level 4
Innovatieve/unieke/hightech investering  1/1 - 31/12 

Indienen aanvraag opleidingspremie
Vraag je aan na de opleiding  1/1/2021 tot 31/3/2022 

Indienen aanvraag Level 2
Opleidingsplan  1/1 - 30/6 

2021 2022
januari januariapril apriljuli juli oktoberoktober

= Voorbereidend traject voor bedrijven om 
hoger level te behalen

 (Elk bedrijf heeft automatisch Basislevel 1)

GRAFOC: Check Sociale Balans
Start uitbetaling goedgekeurde premies

GRAFOC-premies: wat registreer ik wanneer?
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ANNA
het nieuwe GRAFOC-webportaal
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